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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 
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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

EGX30 

ةــــــــمقاوم اـــــــــــــــدع  رــــة المؤشــــــــقيم  فاولـــــــــتال   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التفاول بالفنيه حفا التفاول بارسما اعلى ادعى اغالق عسبة التغيير 

9777 9786 9171 9316 1111%  9711 9373 9767 81216271 617617821 

 

 

اهـــــــــــملخص حالة اراف  

اهـــحالة اراف المتوق   ارافاه 

 اافاه متوسط المفى عرضي عرضي 

 اافاه قلير المــفى  هابط هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
القياديه  الىهى    و األسهم   سيطر األداء العرضي على أداء المؤشر

وسه  اسسهىمراا الضاضه      أمسالل تعامالت خ إتسمت بالىماسك
لضعف السيضل  عاكس مدى حيهر  المىعهاملي، ف لالئهاما مهاالال       
يريههد الىيههري  لههي أسههممأل بىلههك األسههعاا مقابهه  حهه ا و تر هه     

  ...المشىري

القلير السيناريو المتوق  على المفى   
لهه لك مهه، المىض هها إسههىمراا األداء العرضههي علههى المؤشههرات و   

  لحهي، همهضا مشهىري مهىحمس علهى إسهىعداد لىحمه         األسم
المخاطره وضخ سيضل  بالسضق  ادا  على تحديد استجهاه القهاد    
للسضق ف ما مرا ئ  معدد ت ضخ السيضل  باألسم  المىماسهة   

  .عند مناطق دعضمما
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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

EGX70 

ةـــــــــــــمقاوم اــــــــــــدع  رــــــــــة المؤشــــــــقيم  فاولــــــــــــــالت   

2مقاومة  1مقاومة   2دعا   1دعا    قيمة التفاول بالفنيه حفا التفاول بارسما اعلى ادعى اغالق عسبة التغيير 

381 373 376 377 1132%  379 379 372 81216271 617617821 

 

 

 ملخص حالة ارافـــــــــــاه

 ارافاه حالة ارافـــــــاه المتوق 

متوسط المفى اافاه عرضي عرضي  

 اافاه قلير المــفى  هاعف هابط

 التعليق على المؤشر جلسة امس
مر المؤشر بجلس  أمس بهئع  ننهي األابهاص وًهض س لمسهىضى      
الدع  و ال ي م، المىض ا ان يحج م، وتير  المئهض  خاًه  و ان   

  ... ي  الىداول ماالالت ضعيي  

القليرالسيناريو المتوق  على المفى   
العرضههي علههى المؤشههرات و األداءلك مهه، المىض هها إسههىمراا لهه 

األسم  لحي، همضا مشهىري مهىحمس علهى إسهىعداد لىحمه       
المخاطره وضخ سيضل  بالسضق  ادا  على تحديد استجاه القاد  
للسضق ف ما مرا ئ  معدد ت ضخ السيضل  باألسم  المىماسة  

  .عند مناطق دعضمما
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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 

 

يث احفام التفاورتارسما اركثر ع اطا مد ح  

 

عسبة 

%التغير  
 السما حفا التفاول

21.3% 315.15.2 
اوراسكوم 

  لالتصاالت و األعالم

 المنتجعات 6558559 8111%

 القلعه 1.56559 3118%

 عامر جروب 5962199 8115%

 بالم هيلز .351129 8156%
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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 
 T+0توصيات شراء وبيع في ذات الجلسة 

 

 *ملحوظة عسبة مخاطرة اليوم سعر البي  ءسعر ال را السما

 1123 1126 اوراسكوم لالتصاالت 
 

عالي الخطورة جفا %  91 – 81

 15103 15116 هيرمس  ر ينلح به

 15103 15 حديد عز 
 

اعلى مد المتوسط %  79 – 71

 1113 6193 جلوبال  ومد الممكد المغامرة به

 13103 13156 طلعت

 
لخطورة متوسط ا%  39 – 11

 وعسبة الربح موجودة

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             EGYPT        Technical Analysis Daily Report                   Market Summary Report 

                                                                                      feb. 25, 2015                                             24
th

 feb. 2015 
 

معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 تحليل الهم االسهم

  الوادي لالستثمار السياحي 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

31 31 31.41 31 

 

الذي إرتد منه قلياًل و لكن  مااالن    القوي مستوى الدعم عند   السهم تماسك
 .أحجام التداوالت منخفضة جدًا 

 
 .باألحتفاظ مع المتاجره لذلك ينصح 
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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 هيرمس 
 ايقاف خسائر هــــدف مقاومــة دعـــــم

37.11 37.17 31.33 37.11 

 

عنند الـنـ    التماسنك أعلنم مسنتوى الندعم القنوي      نجح السنهم فني  
ام التنننداوع فننننيفة ين ننن    جنينننه و لكنننم مااالننن  أحجننن   37.11

 .بأحتمالية دخوع السهم في أداء عرفي 
 

 .لذلك ينصح بالمتاجره و الشراء بالقرب م  الدعم 
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 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 

 قصيرة االجلتوصيات 

 تنليق توصية هدف مقاومة دعم ادنم اعلم آخر سنر السهم
وقف 
 الخسارة

نس ة 
 الربح

 77.11 بايونيرا
77.11 

 
77.11 33.71 

31.17 

 
31.11 

 
 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة

31.07 

 
 

النربية حليج 
 اقطان

  1.11 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1.47 1.01 1.71 1.13 1.11 1.11

 اوراسكوم لالعالم
7.32 

 
7.31 

 
7.32 

 
1122 1128 1161 

زيادة 
 مراكز

  1113 زيادة مراكز عند الدعوم

مصر الجديدة 
 لالسكان

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 77161 77111 76181 12.31 14.26 12.16
7213

1 
 

 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 63171 63171 66161 12.62 14.34 12.62 مدينة نصر
6219

3 
 

المجموعة المالية 
 هيرمس

71.16 71.12 71.63 13183 17171 17111 
زيادة 
 مراكز

 عند الدعومزيادة مراكز 
1313

1 
 

  2171 تخفيف عند المقاومات احتفاظ 6116 6117 2192 3.11 1.62 3.11 القلنة لالستشارات 

 1161 1117 6198 2.61 2.72 2.61 بالم هيلز
زيادة 
 مراكز

  6192 زيادة مراكز عند الدعوم

السادس م  
 اكتوبر

71.16 71.14 71.11 16112 16193 11121 
زيادة 
 مراكز

 راكز عند الدعومزيادة م
1611

1 
 

المصرية 
 للمنتجنات

  1113 تخفيف عند المقاومات متاجرة 1117 1111 1119 7.73 7.71 7.73

  6191 عمل تريدات بين المقاومات والدعوم متاجرة 1113 1119 6191 1.11 2.61 2.66 جلوباع تيلكوم

المصريون في 
 الخارج

  3113 تريدات بين المقاومات والدعوم عمل احتفاظ 3181 3177 3111 4.43 4.11 4.42
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معروفهة ععتقهف فهي ههحتما و ههذا التقريهر ر يعتبهر اوههيه بهالبي  وال هراء رعمها ههو مفهرد است هارة فنيهة                هذا التقرير مبني على أسس التحليل الفني و المعلومات الواردة فيهه يهتا الحلهول عليمها مهد ملهادر       :  التنبيه بإخالء المسئولية

 . والمستثمر يملك حرية البي  وال راء طبقا لقراره ارستثماري الخاص به 
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